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Temats: Lūgumraksts Nr. 0578/2011, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais Evert 
Broens, par juridisko palīdzību Eiropas Savienībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentam paust nostāju jautājumā par juridisko 
palīdzību Eiropas Savienībā. Lūgumraksta iesniedzējs minējis gadījumu saistībā ar kādu 
Nīderlandē dzīvojošu personu, kas iesaistīta kriminālprocesā Beļģijā. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja teikto Beļģijas valsts uzskata, ka, ja attiecīgā persona dzīvo Nīderlandē, Beļģijai 
nav jāsniedz šai personai juridiskā palīdzība. Tā kā lietu neizskata Nīderlandē, viņaprāt, ir 
skaidrs, ka lūgums pēc juridiskās palīdzības netiks pieņemts arī Nīderlandē. Tāpēc mazturīgas 
personas, kurām vajadzīga juridiskā palīdzība, nokļūst īpaši neizdevīgā stāvoklī. Lūgumraksta 
iesniedzējs šajā jautājumā pieprasa pieņemt Eiropas tiesību aktu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 26. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Komisijas komentāri

Tiesu iestāžu sadarbības un savstarpējas atzīšanas krimināllietās Eiropas Savienībā ietvaros 
ES var izveidot kopējus obligātus ES standartus attiecībā uz procesuālajām tiesībām 
krimināllietās, piemēram, tiesībām uz juridisko palīdzību, ciktāl nepieciešams, lai nodrošinātu 
savstarpēju atzīšanu (LESD 82. panta 2. punkts). Kopēji obligāti standarti veicina savstarpēju 
uzticēšanos, kas ir nepieciešama efektīvai abpusējas atzīšanas sistēmai.
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Padome 2009. gadā pieņēma Rezolūciju par ceļvedi aizdomās turētu vai apsūdzētu personu 
procesuālo tiesību stiprināšanai kriminālprocesā (2009/C295/01), kurā aicināja Komisiju 
pakāpeniski piedāvāt vairākus pasākumus, kas nodrošinātu minimālās tiesības krimināllietās 
ES. Šajā nolūkā Komisija līdz šim brīdim ir ierosinājusi trīs priekšlikumus. Jautājums par 
juridisko palīdzību krimināllietās ir ietverts ceļvedī (kā daļa no C pasākuma), un saistībā ar šā 
jautājuma specifiku un sarežģītību tas ir jāizskata atsevišķi un detalizēti. Komisija pašreiz 
mēģina rast iespēju rīkoties un 2011. gada beigās uzsāka pētījumu, lai atbalstītu iespējamā 
pasākuma saistībā ar juridisko palīdzību krimināllietās ietekmes novērtējumu. 

Tiesības uz juridisko palīdzību, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu tiesu kriminālprocesā, 
regulē ECK 6. pants, kā arī ES Pamattiesību hartas 47. pants. Hartas 51. pantā noteikts, ka šīs 
hartas noteikumi attiecas uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Eiropas Savienības tiesību 
aktus.

Turklāt attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto piemēru par ES pilsoni, kuram nesniedz 
juridisko palīdzību vienā valstī, jo tas nav šīs valsts valstspiederīgais, jāatzīmē, ka ES pilsoni, 
kurš ir izmantojis savas tiesības saskaņā ar Līgumiem, nevar diskriminēt pilsonības dēļ 
(LESD 18. pants). 

Attiecībā uz juridisko palīdzību pārrobežu civillietās un komerclietās Komisija nesen pieņēma 
Komisijas ziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai par Direktīvas 2003/8/EK piemērošanu, lai uzlabotu piekļuvi tiesu iestādēm 
pārrobežu civillietās, izveidojot obligātus kopējus noteikums saistībā ar juridisko palīdzību 
strīdos1. Komisija secina, ka direktīvas pieņemšana un transponēšana kopumā veicināja 
skaidrību un viendabību starp dalībvalstīm un ka pārrobežu juridiskās palīdzības sistēma 
civillietās, kura efektīvi palīdz personām, kas mitinās citā dalībvalstī, ir ieviesta visās 
dalībvalstīs, izņemot Dāniju, uz kuru neattiecas iepriekš minētās direktīvas darbības joma.

Secinājums

Komisija pašreiz pēta iespēju ierosināt pasākumu par tiesībām uz juridisko palīdzību 
krimināllietās.

                                               
1 COM(2012) 71.


